
Uma plataforma simples e poderosa  
para observabilidade

Encontrar, corrigir e prevenir: essa é a promessa do 

monitoramento de software. Mas o que acontece 

quando soluções caras impedem você de instrumentar 

tudo, e abordagens fragmentadas criam um acúmulo 

de ferramentas? Quando aplicações, infraestrutura 

e os dados de desempenho do usuário final estão 

espalhados em ferramentas de monitoramento 

desconectadas, troubleshooting pode se tornar 

complexo e demorado. 

Apresentamos o New Relic One, uma plataforma de 

observabilidade altamente escalável que coleta e 

contextualiza todos os dados operacionais, de qual-

quer fonte, e simplifica a instrumentação, ingestão 

de dados, exploração, correlação e a análise com 

machine learning para oferecer suporte à observabili-

dade em qualquer organização.

Telemetry Data Platform 
(Plataforma de Telemetria 
de Dados):  
Todos os seus dados de 
telemetria em um só lugar
Colete, explore, combine, consulte, visualize e crie alertas 

para todas as métricas, eventos, logs e traces de 

qualquer origem em um banco de dados de telemetria 

aberto e unificado. Integrações de fábrica com ferra-

mentas open source como Prometheus e Grafana, e 

muito mais, eliminando o custo e a complexidade do 

gerenciamento de armazenamentos de dados adicionais.

Todos os seus dados em um só lugar com a plataforma telemetria 
de dados. 

Com a Plataforma de Telemetry de Dados, você tem:

• Integrações com mais de 300 agentes e padrões, 

como OpenTelemetry, para que você possa ingerir 

e armazenar todos os seus dados operacionais em 

um só lugar

• Tempos de consulta e resposta incrivelmente  

rápidos

• Possibilidade de criar dashboards no New 

Relic One ou manter os seus fluxos de trabalho 

existentes do Grafana

• Alertas em tempo real sobre os seus dados

• APIs e ferramentas para criar aplicações 

personalizadas hospedados no New Relic One
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Observabilidade Full-Stack:  
Visualize e faça troubleshoot 
em todas as camadas uma 
experiência unificada
A Observabilidade Full-Stack amplia a Telemetry Data 

Platform e oferece uma experiência conectada para 

analisar a integridade do sistema em contexto, a partir 

de logs, infraestrutura, aplicações e dados sobre a 

experiência do usuário final. Elimine os gargalos e 

pontos cegos com visualizações selecionadas que 

apontam problemas automaticamente antes mesmo 

que a sua equipe perceba ou você pergunte. 

O explorador de clusters do New Relic Kubernetes reúne todos os ele-
mentos de observabilidade: métricas, eventos, logs e traces.

Com a Observabilidade Full-Stack, você tem:

• Todas as funcionalidades da New Relic que você 

conhece - APM, Infrastructure, Logs in Context, 

Distributed Tracing, Serverless, Browser, Mobile e 

Synthetics - em um só pacote

• Insights contextuais sobre seus serviços 

distribuídos, aplicações e funções serverless, não 

importa como ou onde você os desenvolveu

• Alta visibilidade de hosts de infraestrutura, 

contêineres, recursos da nuvem e clusters 

Kubernetes

• Análise de desempenho de ponta a ponta, 

desde serviços de backend até a experiência do 

usuário final

Applied Intelligence 
(Inteligência Aplicada):  
Detecte e resolva problemas 
mais rapidamente
Detecte, entenda e resolva incidentes mais rapida-

mente com recursos de AIOps poderosos. A Inteligência 

Aplicada detecta e explica automaticamente anoma-

lias antes que elas se tornem incidentes, reduz a fadiga 

dos alertas ao correlacionar alertas relacionados, e 

diagnostica problemas enriquecendo os incidentes 

com o contexto, para que você possa chegar à causa 

raiz dos incidentes mais rapidamente.

A Inteligência Aplicada usa machine learning para automatizar os alertas.

Com a Inteligência Aplicada, você tem:

• Detecção proativa que encontra anomalias antes 

delas se tornarem incidentes

• Inteligência sobre incidentes que reduz a fadiga 

relacionado ao excesso de alertas e prioriza 

os problemas

• Configurações com ferramentas como Slack e 

PagerDuty para acelerar o tempo de diagnóstico e 

de resposta

Observabilidade sem complicação 

Com o New Relic One, você pode passar menos tempo 

solucionando problemas e mais tempo desenvolvendo 

o seu software.

Crie uma conta grátis do New Relic One hoje mesmo.

https://newrelic.com/signup/

